
   شرکت پارس آزمون

 کروش فتومتريبا و ادرار  CSF، پالسما ،سرم در MAGNESIUM کيت تشخيص

 
 اطال عات سفارش :

 1  066  620 شماره سفارش         

 ميلي ليتري معرف                                            166ويال  0 حجم محلولها

 

 ( 2 , 1 )مقد مه : 

ارسايي رايج است که به علل مختلفي همچون سوو  غذیيوهن ن ور در    کمبود منيزيم يک ن

 .جیبن نارسايي هاي کليوي و غدد درون ريز رخ مي دهد

غحريک پیيري هاي عصبي و عضالني مانند رعشه و عالئم قلبي ماننود بوي نیموي اوربان     

کواهش م وادير   قلب و غپش قلب از عوارض مربوط به کاهش غلیوت منيوزيم موي با.وند.     

م معموالً ارغباط مست يمي با کاهش غلیت کلسيم و پتاسيم دارد به طوري که کاهش منيزي

 غلیت کلسيم ممکن است در نتيجه کاهش غلیت منيزيم ايجاد .ود.

افزايش غلیت منيزيم در دهيدراغاسيونن نارسايي کليوي و در پي استفاده از م وادير زيواد    

العمل و فشار خون پايين نيز ممکون   آنتي اسيد ها ديده مي .ود. همچنين اعف در عکس

  است با افزايش غلیت منيزيم در ارغباط با.ند. 

 

 روش : 
 Xylidyl Blueفتومتريک با استفاده از 

 

 ا ساس آزمايش :

 ک کمپلکسي Xylidyl Blue با قليايي محيطدر  يون هاي منيزيماين آزمايش  در

) که با يون هاي  GEDTA اين واکنش به دليل حضور .دهدمي  ارغواني رنگ غشکيل

 .دت رنگ ايجادکلسيم کمپلکس ايجاد مي کند(ن به صورت اختصاصي انجام مي .ود. 

 نمونه مي با.د. درمنيزيم  م دار .ده متناسب با

 

 معرفها :

 محتويات و مقادير 
 بر حسب محلول آماده .ده براي کار مي با.د. زير م ادير:  توجه

 : معرف
1 mol/l PH 11.0 Ethanolamine 

60 µmol/l  GEDTA (Glycoletherdiamine 

tetraacetic acid) 
110 µmol/l  Xylidyl Blue 

  Detergents 

 

 شرايط نگهداري و پايداري محلولها
درجه سانتيگراد نگهداري .وند و غا غاريخ مندرج بر روي  8غا  2ها بايد در دماي  محلول

 با.ند. ها قابل مصرف مي ويال

 ها در مجاورت نور خودداري شود.  دادن محلول ز فريز نمودن و قرار: اتوجه 

 

 هشدارها
خودداري .ود و در ها  و چشم ها با دهان و دست از بلعيدن و غماس مست يم محلول

 .ود.داده صورت غماس  بالفاصله با آب فراوان .ستشو 

 ايت گردد. رع ها محلولبا  کليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام کار

 
 زائدايمني دفع مواد  و بهداشت

  صورت وجود قوانين غدوين .ده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 .ود.     عمل

 
 آماده سازي محلولها

 با.د. محلول معرف بصورت آماده مصرف مي

 
 لوازم و مواد  مورد نياز 
 غجهيزات معمول آزمايشگاه پز.کي

  (   گرم در ليتر 9با غلیت    Nacl) محلول سرم فيزيولوژي 

 
 : کاليبراتور و کنترلها

و  TruLab N  نو جهت کنترل TruCal Uيا کاليبراغور  منيزيماستاندارد  نجهت کاليبر

TruLab P  .رکت پارس آزمون  بطور جداگانه غهيه .ود. 

 نمونه ها :
  CSFن ادرار و سرمن پالسما همراه با هپارين

 : هپارينهسرم يا پالسما  در يزيممن پايداري

 هفته 1درجه سانتيگراد  20 غا 4دماي  در

 سال 1 درجه سانتيگراد 26منهاي دماي  در

 ادرار : در منيزيم پايداري

 روز 3درجه سانتيگراد  20 غا 4دماي  در

 سال 1 درجه سانتيگراد 26منهاي دماي  در

PH برسد. سپس ادرار بايد  4غا  3ه حدود ب وسيله چند قطره اسيد کلريدريک ادرار بايد به

ميلي ليتر آب  4ميلي ليتر ادرار بعالوه  1)براي مثال .ده با آب م طر رقيق  4 + 1نسبت به 

 ارب .ود.  0و عدد به دست آمده در  م طر(

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 
 روش انجام آزمايش :

   نانومتر( 006ا غ 066)نانومتر  040              طول موج :

               يک سانتيمتر :           قطر کووت

 درجه سانتيگراد 33                      دما :

  فتومتر با بالنک معرف روي صفر غنیيم .ود           اندازه گيري :

 

 ه يا استانداردنمون                     بالنک                                                    

             ميکروليتر 16                                   -                        نمونه يا استاندارد

  -                      ميکروليتر             16                            آب مقطر

  ميکروليتر 1666        ميکروليتر             1666                             معرف

درجه سانتيگراد انکوبه نموده و حداکثر  33دقي ه در دماي  16پس از مخلوط نمودنن 

 يد.يدقي ه جیب نوري استاندارد و نمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما 36طي 
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 محاسبات :
 راغوربر اساس غلیت استاندارد يا کاليب

Mg (mg/dl) = 
Std/Cal Abs

Sample Abs
 × Conc.Std/Cal (mg/dl) 

 در ادرار

Urine Mg (mg/dl) = 

Std/Cal Abs

Sample Abs × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 5 

 

 ساعته  24 در ادرار

100

(ml) Volume  Urine× (mg/dl) Mg Urine
=   Urine Mg (mg/24h) 

 
 ضريب تبديل واحد

Mg (mg/dl) × 0.4114 = Mg (mmol/l) 
 

 

 ويژگيها و کارآيي کيت :
 محدوده اندازه گيري

گرم در دسي ليتر طراحي ميلي  0 غا 60/6محدوده  در منيزيم کيت جهت اندازه گيري اين

بايد نمونه به  با.دگرم در دسي ليتر ميلي  0از  بيش منيزيمدر مواردي که م دار  و.ده 

 . .ود ارب 0يش در عدد با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزما 4بعالوه  1نسبت 

 

 عوامل مداخله گر
ميلي گرم  46 غلیتبيلي روبين غا  ندسي ليتر ميلي گرم در 2666غلیت  غا گليسيريدغري 

 20غا غلیت  کلسيم وميلي گرم در دسي ليتر  36آسکوربيک غا غلیت  اسيد ندر دسي ليتر

 غداخل در آزمايش نمي .وند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  

 .آزمايش مي .ود ين حتي با غلیت هاي پايين نيز باعث غداخل درهموگلوب

 خودداري شود. بردن نمونه هاي هموليز شده جداً از به کار توجه : لطفاً

 
 درجه سانتيگراد ( 73دقت ) در 

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay 

precision  
n=20 

0.92 

0.87 

0.83 

0.02 

0.02 

0.03 

1.88 

2.34 

4.02 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD  
(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

1.09 

1.12 

1.43 

0.02 

0.03 

0.06 

1.84 

2.38 

4.11 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقايسه روشها
با يکي از   (Y)ون.رکت پارس آزم منيزيمدر م ايسه انجام .ده جهت ارزيابي کيت 

 .نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد 81بر روي  (X)در جهان  منيزيمهاي  غرين کيت متداول

 

Y = 1.01 (X) - 0.03 mg/dl ; r = 0.999 

 
 ( 1,5 ) ا منه مرجع:د

 : در سرم يا پالسما

 mg/dl 1.2 – 2.6                                                                             نوزادان
 mg/dl                                                                1.5 – 2.3      کودکان

 mg/dl 1.9 – 2.5                                                                                            زنان

 mg/dl 1.8 – 2.6                                                                                          مردان

 mg/24h 73 – 122                                                                 : ساعته 24در ادرار 

 CSF  :                                                                                             mg/dl 2.1 – 3.3در
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